HAKU TAITEILIJOILLE YMPÄRISTÖTAITEEN NÄYTTELYYN 2017
Järvenpään Taideseura ry ja KuumArt ry kutsuvat Keski-Uudenmaalla toimivien taideyhdistysten
jäseniä mukaan ympäristötaidetapahtumaan Järvenpäähän ja Tuusulaan ensi kesänä 2017.
Taidenäyttely tullaan järjestämään ensi touko-elokuussa Tuusulassa Hotelli Gustavelundin
puistoalueella ja Järvenpäässä Vanhankylän Kartanon alueella. Olemme osa Suomi 100-vuotta
Järvenpään ja Tuusulan tapahtumia.
Ympäristötaide on rakennettuun kulttuuriympäristöön tai luonnonympäristöön tehtyä taidetta, joka
luo parhaimillaan vuoropuhelua katsojien ja teoksen välillä. Teos voi käsitellä ekologisia asioita tai
ottaa kantaa ihmisen ja ympäristön suhteeseen.
Teoksen materiaali voi olla kierrätysmateriaalia tai luonnonmateriaalia. Se voi olla tilateos,
nykyveistos tai ääniteos, kuitenkin sellainen teos joka kestää sään, sateen ja tuulen ja on turvallinen.
Tämä huomioidaan teoksia valittaessa.
Osan teoksista voi rakentaa paikan päällä. Teos voi olla viheralueella, kalliolla, pellolla, vedessä,
puussa tai muualla niin, että paikan omistajat kuitenkin hyväksyvät teoksen sisällön ja paikan.
Teokset voi tehdä myös työryhmässä tai taiteilijapareittain. Tapahtumaan valittujen taiteilijoiden
kanssa tehdään yhteinen näyttelysopimus, jossa taiteilija sitoutuu omien teostensa kuljettamisesta
alueille, ripustuksesta sekä purkamisesta elokuussa. Jokainen taiteilija vakuuttaa teoksensa itse.
HAKUOHJEET
Näyttelyn teema on avoin. Lähetä vapaamuotoinen teosehdotuksesi (luonnokset, valokuvat) max. 3
ehdotusta/per taiteilija tai taiteilijapari 30.3.2017 mennessä (jpg.kuvatiedosto, word/ RTFtekstitiedosto tai PDF-tiedostona) e-mail osoitteeseen ymparistotaide2017@gmail.com tai
postiosoitteeseen:
Järvenpään taideseura ry
Harjuvaarankatu 2
04400 Järvenpää
Paperiset teosehdotukset voi myös tuoda taidetalolle sekä noutaa myöhemmin taidetalolta gallerian
aukioloaikoina (ke-pe 15-19, la-su 12-16). Liitä mukaan teosehdotukseen maksettu jyrytysmaksun
kuitti, joko paperinen tai sähköinen.
Jyrytysmaksu taiteilija/taiteilijapari 10 euroa maksetaan Järvenpään taideseura ry:n tilille
Tilinumero on: FI09 5092 0940 4122 06 käyttäen viitenumeroa 3654
YMPÄRISTÖTAITEEN NÄYTTELYN AIKATAULU
Teosehdotusten jättäminen alkaa heti. Teosehdotukset 31.3.2017 mennessä
Jyrytys 9.4.2017 sunnuntaina klo 13 Järvenpään taidetalo
Teosten pystytys ja rakennus:
20.5.2017 lauantai klo 10 Vanhankylän kartano, Stålhånentie 4, 04400, Järvenpää
21.5.2017 sunnuntai klo 10 Hotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 Tuusula
Avajaiset

20.5. 2017 klo 18 Vanhankylän Kartano
21.5.2017 klo 18 Hotelli Gustavelund
Teosten purku
27.8.2017 klo 10 sunnuntai kumpikin alue
Lisätietoja s-posti:
virpileht@gmail.com p. 040-7651244
ymparistotaide2017@gmail.com
Alla olevista linkeistä voit tutustua Vanhankylän kartanon ja Hotelli Gustavelundin ranta-alueisiin:
http://www.vanhankylankartano.fi/kartano.htm
www.gustavelund.fi
TERVETULOA MUKAAN TAIDENÄYTTELYYN!

